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ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ПЕРЕБУДОВИ БАНКІВСЬКОГО 

КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНИ 

 

Розгортання світової валютно-фінансової кризи ще в 2008 році 

поставило банківську систему України у вкрай складні умови та зумовило 

існування таких основних загроз стабільності банківської системи як 

недостатній рівень капіталізації, нестабільність ресурсної бази, погіршення 

фінансових результатів, посилення боргового навантаження, скорочення 

обсягів кредитування, погіршення якості кредитного портфеля банків. 

Банківський сектор опинився в гострій фазі кризи - банки були вимушені 

працювати в умовах скорочення обсягів кредитування, що в свою чергу 

зумовило гостру необхідність  перебудови та  вдосконалення системи 

банківського кредитування, яка дозволила би підтримувати оптимальний 

рівень доходності та ліквідності банків [1]. Одним з уроків кризи 2008 року 

стало надмірне використання банками іноземних запозичень для формування 

своїх ресурсів, що призвело до розбалансованості ресурсної бази і 

диспропорційності у використанні її для кредитування реального і споживчого 

секторів економіки. Цей чинник став серйозною передумовою для більш 

глибокої банківської кризи в Україні порівняно з іншими країнами. Зокрема, 

істотно погіршилась довіра до банків з боку населення та інших учасників 

грошового ринку, стрімко погіршились кредитні портфелі банків, ускладнився 

пошук кредитоспроможних позичальників по нових кредитах, впала 

інвестиційна привабливість банків для вітчизняних та іноземних інвесторів, 

знизилась прибутковість банківського бізнесу тощо[2]. 

Стан динаміки кредитів, наданих резидентам банківськими установами 

в 2014 році, формувався під впливом зменшення депозитної бази банків, зміни 



курсу гривні до основних іноземних валют та погіршення платоспроможності 

позичальників. Унаслідок триваючого скорочення ресурсної бази банків та 

погіршення платоспроможності позичальників кредитна підтримка банками 

реального сектору економіки залишалася стриманою. Водночас за рахунок 

курсової переоцінки активів, у річному обчисленні приріст кредитів 

резидентам прискорився до 13,6% [3]. 

Перебудова банківського кредитування в умовах сучасної економічної 

кризи потребує використання системного підходу за рахунок використання 

різних інструментів кредитної політики, а також низка заходів, націлених на 

зменшення залежності діяльності банку від впливу негативних зовнішніх 

факторів. На нашу думку, серед конкретних кроків пропонуються ті, основна 

мета яких спрямована на управління кредитним потенціалом банку в контексті 

банківського менеджменту, а саме: координація між активними та пасивними 

операціями, що проводяться по залученню та розміщенню ресурсів; аналіз 

стану ліквідності з використанням різних сценаріїв негативного розвитку 

подій для банку, короткострокове прогнозування ліквідності та співставлення 

з даними звітності; створення системи управління ризиком, здатної виявляти 

ризики, вимірювати їх, забезпечувати їх моніторинг, включати інструменти та 

процедури реагування на виникаючі загрози.  

 Отже, перебудова банківського кредитування в сучасній вітчизняній 

практиці в умовах економічної кризи повинна здійснюватися на основі 

системного підходу до управління кредитними операціями, який у 

майбутньому зможе бути основою внутрішніх положень та банківських 

програм кредитування. 

Список літератури 

1. Базадзе К.М. Розвиток ринку банківських послуг України в посткризовому періоді 

/ К.М. Базадзе // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків. – 

Черкаси. -  2010. -   С. 13-14. 

2. Рогожнікова Н.В. Аналіз стану та динаміки кредитної діяльності банків України / 

Н.В. Рогожнікова// Фінансовий простір. -  № 1 (5). -  2012. - С. 30-34. 

3. Бюлетень  національного банку України №1. -  2015  // [Електронний ресурс] 

Офіційний сайт Національного банку України — Режим доступу: www.bank.gov.ua. 

 


